FUNPRESP
CONTRATO N° 01/2016
PROCESSO N° 000167/2015
CONTRATO DE PRESTA00 DE SERVIcOS
ADMINISTRATIVOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO E A
PROJEBEL SERVIcOS E COMERCIO LTDA.
A FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no Maio
Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 203/204 — BrasiliaDF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante denominada
CONTRATANTE, n.este ato representada pot seu Diretor-Presidente, o Sr. RICARDO
PENA PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n° M-3.832.994,
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 603.884.046-04 e por sua Diretora de
Administracao, a Sra. MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA, brasileira, solteira,
portadora da cedula de identidade n° 1.870.124 — SSP/DF, inscrita no CPF sob o
n° 456.308.794-72, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, cargos para os quais foram
nomeados atraves da Resolucao do Conselho Deliberativo n° 58, de 14 de maio de 2015, na
forma da competencia contida no inciso II do Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE, e de
outro lado a empresa PROJEBEL SERVIcOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 02.295.753/0001-05, estabelecida na Avenida Dr. Moraes, n° 740 — Alameda Amazonia,
n° 55 — Bairro Batista Campos — Belem/PA, CEP: 66045-590, daqui por diante designada
CONTRATADA, n.este ato representada por seu SOcio Administrador, o Sr. ANDRE
RICARDO BATISTA NUNES, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade
n° 128.533, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF sob o n° 197.695.122-49, residente e
domiciliado em Belem/PA, resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade corn o que
consta do Processo Administrativo n° 000167/2015, referente ao Pregao EletrOnico n° 07/2015,
corn fundament° na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio
de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, no Decreto n° 3.722, de 09 de janeiro de 2001,
na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n° 6.204, de 05 de
setembro de 2007, na Instrucao Normativa SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008, na Instrucao
Normativa SLTI/MP ri° 02, de 11 de outubro de 2010, na Instrucao Normativa SLTI/MP n° 03,
de 16 de dezembro de 2011, Instrucao Normativa SLTI/MP, n° 1, de 26 de marco de 2014, na
Instrucao Normativa n° 06, de 26 de dezembro de 2013, na Lei no 12.349, de 15 de dezembro de
2010, na Lei no 12.440, de 07 de julho de 2011, aplicando-se, subsicliariamente, no que couber, a
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nas demais legislacOes correlatas e mediante as clausulas e
condicaes seguintes:
CLA.USULA PRIMEIRA - DO OBJETO
o presente Contrato tern por objeto a prestacao de servicos de recepcao, secretariado, assistente
administrativo e auxiliar atIministrativo nas dependencias da CONTRATANTE.
•
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CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULAcA.0 AO EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA
Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcricao, o Edital do Pregao
Eletronico if 07/2015, seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
CLA.USULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAOES DOS SERVIcOS
Advidades a serem desenvolvidas:
1

Recepgao

1.1.
Os servicos serao prestados corn o preenchirnento do quantitativo de postos abaixo
relacionado:
POSTO DE TRABALHO
Recepcionista
1.2

QUANTIDADE
02

SALARIO DO PROFISSIONAL
R$ 1.405,85

Atividades

1.2.1. Idendficar os visitantes e controlar o seu acesso, orientando-os no tocante as informacoes
afetas aos servicos.
1.2.2. Controlar o claviculario da CONTRATANTE, registrando, ern livro prOprio, as chaves
das salas e proceder a sua conferencia ao termino do expediente de trabalho.
1.2.3. Proceder a abertura e o fechamento das portas de acesso as salas.
1.2.4. Registrar, em livro preprio, a entrada de bens pardculares e a saida de bens da
CONTRATANTE.
1.2.5. Impedir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados as instalacoes da
CONTRATANTE, ressalvados os casos previamente autorizados pelo fiscal do contrato.
1.2.6. Executar outras advidades inerentes ao cargo.
1.3.

As recepcionistas deverao ter, no rnInimo, o ensino medio completo.

2

Secretariado

2.1.
Os servicos serao prestados corn o preenchimento do quantitativo de postos abaixo
relacionado:
POSTO DE TRABALHO
Tecnico em secretariado
2.2

QUANTIDADE
02

SALARIO DO PROFISSIONAL
R$ 1.626,00

Atividades

2.2.1. Agendar compromissos de reunioes.
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2.2.2. Atender chamadas telefonicas internas e externas.
2.2.3. Redigir correspondencias e outros documentos.
2.2.4. Controlar o recebirnento de volumes, correspondencias e outros expedientes.
2.2.5. Realizar arquivamento, classificacao, codificacao e catalogacao de papeis e documentos.
2.2.6. Operar maquinas de reproducao de documentos.
2.2.7. Executar outras atividades inerentes ao cargo.
2.3.
Os tecnicos ern secretariado deverao ter, no minimo, o ensino medio completo, bem
como registro profissional expedido pela Delegacia Regional do Trabalho, comprovando a
formacao completa ern curso tecnico ou superior na area, ressalvadas as excecoes determinadas
pela legislacao.
3

Assistente Administrativo

3.1.
Os servicos serao prestados corn o preenchimento do quantitativo de postos abaixo
relacionado:
POSTO DE TRABALHO
Assistente Administrativo
3.2

QUA_NTIDADE
12

SALARIO DO PROFISSIONAL
R$ 1.500,00

Atividades

3.2.1. Conferir documentos de processos.
3.2.2. Controlar e manter atualizado o arquivo de processos e documentos.
3.2.3. Redigir expedientes e correspondencias, tais como: despachos, memorandos, n.otas
tecnicas, dentre outras.
3.2.4. Elaborar planilhas, udlizando a ferramenta Excel.
3.2.5. Auxiliar na realizacao de pesquisas de precos, junto a fornecedores de bens materiais e de
servicos.
3.2.6. Preparar formularios de viagens a servico.
3.2.7. Auxiliar na preparacao de processos relacionados a treinamentos.
3.2.8. Udli7acao de sistemas de TI da Fundacao.
3.2.9. Executar outras atividades inerentes ao cargo.
3.3.

Os assistentes administradvos deverao ter, no minim°, o ensino medio completo.
Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor PUblico Federal do Poder Execut o Funpresp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasilia — DF / 70 2 00 - (061) 2020-9300

-

FUNPRESP
Kuonca
Auxiliar Administrativo

4

Os servigos seri() prestados corn o preenchimento do quantitativo de postos abaixo
4.1.
relacionado:
POSTO DE TRABALHO
Auxiliar Administrativo
4.2

QUANTIDADE
04

SALA_RIO DO PROFISSIONAL
R$ 984,14

Atividades

4.2.1. Controlar e distribuir documentos e materiais as areas da CONTRATANTE.
4.2.2. Entregar documentos internamente e externamente.
4.2.3. Manter, organizar, classificar e atualizar arquivos, ficharios, livros, publicagoes e outros
documentos, para possibilitar consultas.
4.2.4. Operar equipamentos diversos, tais como: maquinas fotocopiadoras, trituradoras, dentre
outros.
4.2.5. Auxiliar nas atividades da area administrativa dando suporte as atividades da Instituigao.
4.2.6. Atender ao ptblico em geral, averiguando suas necessidades para orientar ou encaminhar
as pessoas aos setores competentes.
4.2.7. Efetuar servicos bancarios e de correios no interesse da CONTRATANTE.
4.2.8. Executar outras atividades inerentes ao cargo.
4.3.

Os auxiliares administrativos deverao ter, no minim°, o ensino fundamental completo.

5

DOS UNIFORMES

5.1
A CONTRATADA devera fornecer, a partir do 5' dia da assinatura do contrato,
uniform.es completos, de primeira qualidade, nas especificagoes e periodicidade abaixo
inforrnadas:
Uniformes - Recepcionistas
GENERO

Masculino

Feminino

ESPECIFICAgA0
02 palet6s tradicionais
02 calgas sociais
03 camisas sociais (mangas compridas)
01 cinto preto, tipo social
01 par de sapatos preto de couro
02 gravatas
02 blazers tradicionais corn ombreiras embutidas
02 calgas sociais
03 blusas sociais (mangas curtas)
01 par de sapatos de couro, tipo social

PERIODICIDADE
DE ENTREGA
ANUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
_
ANUAL
ANUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL

cutivo — F p esp- e
Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor Thiblico Federal do Poder
2020-9300
SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasilia— D 70712-900 -

;on

FUNPRESP
Uniformes - Secretariado
GENERO

Masculino

Feminino

ESPECIFICA0.0
02 palet6s tradicionais
02 calcas sociais
03 camisas sociais (mangas compridas)
01 cinto preto, tipo social
01 par de sapatos preto de couro
02 gravatas
02 blazers tradicionais corn ombreiras embuddas
02 calcas sociais
03 blusas sociais (mangas curtas)
01 par de sapatos de couro, tipo social

PERIODICIDADE
DE ENTREGA
ANUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
ANUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL

Uniformes - Assistente Administrativo
GENERO

Masculino

Feminino

ESPECIFICAcA0
02 calcas sociais
03 camisas sociais (mangas compridas)
01 cinto preto, tipo social
01 par de sapatos preto de couro
02 calcas sociais
03 blusas sociais (mangas curtas)
01 par de sapatos de couro, tipo social

PERIODICIDADE
DE ENTREGA
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL

Uniformes - Auxiliar Administrativo
GENERO

Masculino

Feminino

ESPECIFICAcA0
02 calcas sociais
03 camisas sociais (mangas curtas)
01 cinto preto, tipo social
01 par de sapatos preto de couro
03 pares de meias
02 calcas sociais
03 blusas sociais (mangas curtas)
01 par de sapatos de couro, tipo social

PERIODICIDADE
DE ENTREGA
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL

5.1.1. Os custos dos uniformes deverao estar previstos na planilha de custos e no poderio ser
descontados do empregado.
5.1.2. Os uniformes, de todas as categorias, deverao conter o emblema da CONTRATADA, de
foiiiia visivel, em sua parte superior.
5.1.3. E vedado a CONTRATADA fornecer modelos de uniformes que causem
constrangimento aos empregados.
0
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5.1.4. Os uniformes devern compreender pecas para todas as estacoes clirnaticas do ano, sem
qualquer repasse do custo para o empregado, bem como, no caso de empregada gestante,
deverao ser apropriados para a situacao, substituindo-os sempre que estiverem apertados, sem
qualquer custo aclicion.al para os empregados.
CL.A.USULA QUARTA - DA EXECUcA0 DOS SERVIcOS/VIGENCIA
Os servicos serao executados diariamente, ern clias titeis, de segunda a sexta-feira, no horario de
08 horas as 20 horas, respeitada a jornada de trabalho de 40 (quarenta horas) semanais, garantido
o interval° minim° de 1 (urna) hora para refeicao, sendo que tais horarios poderao ser alterados
de acordo corn a conveniencia administrativa da Fundacao, independentemente de termo aditivo,
desde que nao ocorra acrescirno de valor.
Paragrafo primeiro - Os postos sera° preenchidos de forma gradativa, conforine demanda a
serem formalizadas a CONTRATADA ao longo da execucao contratual.
Paragrafo segundo - Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 2.271/1997, constituindo-se ern atividades materials acessOrias, instrumentals ou
complementares a area de competencia legal da entidade licitante, nao inerentes as categorias
funcionais abrangidas por seu respecdvo plano de cargos.
Paragrafo terceiro - A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os
empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacao entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.
Paragrafo quarto - A execucao dos servicos sera iniciada apOs a assinatura do contrato, cuja
quantidade de postos a serem preenchidos no inicio da relacao contratual seta determinada pela
CONTRATANTE.
Paragrafo quinto - 0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da data da
sua assinatura, podendo ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos ate o lirnite de 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993, desde que haja
autorizacao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
a) Os servicos tenham sido prestados regularmente;
b) A CONTRATANTE mantenha interesse na realizacao do servico;
c) 0 valor do contrato permaneca economicamente vantajoso para a CONTRATANTE;
d) A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogacao.
Paragrafo sexto - Os servicos contratados serao executados de fo ua continua e indireta, sob o
regime de empreitada por preco global, de acordo corn as necessidades da CONTRATANTE.
Paragrafo setimo - A CONTRATADA nao tern direito subjetivo a prorrogacao contratual.
Paragrafo oitavo - A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante a celebracao de
termo aditivo.
7
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CLA.USULA QUINTA — DAS OBRIGAOES DA CONTRATADA
Compete a CONTRATADA:
a) Executar os servicos conforme especificacoes deste Contrato e de sua proposta, corn a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alem de
fornecer os uniform.es, na qualidade e quantidade especificadas.
b) Alocar, no primeiro dia da vigencia do contrato, os empregados designados nos respectivos
postos, nos horarios ftxados.
c) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padroes exigidos neste Contrato, para atender,
sempre que houver necessidade, eventuais substituicoes/reposicoes, inclusive no horario de
descanso ptevisto no artigo 71 da CLT, cabendo-the, ainda, impedir que o empregado que
cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantido nas dependencias da
CONTRATANTE.
d) Cumprir a jornada de trabalho estabelecida, em conformidade corn as leis trabalhistas.
e) Acatar as exigencias da fiscalizacao da CONTRATANTE quanto a execucao dos servicos,
horarios de turnos, promovendo a imecliata correcao das deficiencias apontadas, quanto a
execucao dos servicos contratados.
f) Encaminhar mensalmente a unidade fiscalizadora as notas fiscais/faturas dos servicos
prestados, juntamente corn a relacao nominal dos empregados e os comprovantes exigidos no
Item II do Anexo IV da Instrucao Norrnativa SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008, sendo que
para o cumprimento desta obrigacao, deverao ser entregues as cOpias dos comprovantes do mes
anterior ao me's de referencia da fatura.
g) Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas nesta contratacao.
h) Atender prontamente as reclamac5es da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos
devidos e efetuando as correcoes e adequacoes nos produtos que se fizerem necessarias.
i) Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execucao dos
servicos ou a irninencia de fatos que possam prejudicar sua execucao, apresentando razoes
justificadoras, que serao objeto de apreciacao pela CONTRATANTE.
j) Responsabilizar-se por todas as despesas corn mao-de-obra, acidentes de trabalho, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, transportes, seguros operacionais, taxas,
tributos, contribuicoes de qualquer natureza ou especie e quaisquer outras despesas necessarias a
perfeita execucao dos servicos contratados, efetuando os pagamentos e recolhinzentos ern dia,
independentemente de excepcionais atrasos de pagamento por parte da CONTRATANTE.
k) Sujeitar-se a mais ampla fiscalizacao por parte da CONTRATANTE.
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1) Substituir qualquer empregado que no esteja executando os servicos a contento, ou que a
juizo da CONTRATANTE nao esteja se portando de forma adequada, devido a conduta
prejudicial ou inconveniente, no prazo fixado pelo Gestor/Fiscal do Contrato.
m)In.dicar um preposto como responsavel pela execucao dos servicos, que sera a pessoa de
contato entre a CONTRATADA e a fiscalizacao da CONTRATANTE, fornecendo nilmero de
telefone, fax, endereco eletronico (e-mail).
n) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos ern que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao, no prazo fixado pelo
Gestor/Fiscal do Contrato.
o) Responsabilinr-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
respon.sabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da CONTRATANTE.
p) Abster-se, qualquer que seja a hipOtese, de veicular publicidade ou qualquer outra inforrnacao
acerca das atividades executadas sem previa autorizacao da CONTRATANTE.
q) No transferir a outrem, no todo ou ern parte, os servicos avencados.
r) Ciendficar o Gestor/Fiscal do Contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execucao dos servicos, mantendo um "diario de
ocorrencias" durante toda a prestacao dos servicos.
s) Fornecer os vales-refeicao e vales-transporte aos seus empregados de uma Unica vez, a cada 30
(trinta) dias.
t) Fornecer uniformes de qualidade, nas quanddades e nos periodos estabelecidos neste
Contrato, ate o 15° (decim.o quinto) dia litil, a contar da assuncao dos servicos, cujos valores
reladvos a esta obrigacao nao poderao set descontados dos empregados.
u) Submeter amostra do uniforrne palm aprovacao, por parte da CONTRATANTE, do modelo,
cot e qualidade do tecido, estando resguardada a CONTRATANTE o direito de reprovar, ao seu
criterio, os itens considerados inadequados, tendo a CONTRATADA a obrigatoriedade de
apresentar nova amostra em ate 03 (tres) dias uteis ao da reprovacao.
v) Orientar os seus empregados para que portem o cracha quando em servico e se apresentem
sempre dentro dos padroes de higiene compativeis corn o local de prestacao dos servicos.
x) Autorizar a CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salarios
e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quan.do houver falha no cumptirnento dessas
obrigacoes por parte da CONTRATADA, ate o moment() da regularizacao, sem prejuizo das
sancoes previstas.
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y) Quando no for possivel a realizacao desses pagamentos pela prOpria CONTRATANTE (ex.:
pot falta da docurnentacao pertinente, tais como folha de pagamento, rescisoes dos contratos e
guias de recolhirnento), os valores retidos cautelarrnente serao depositados junto a Justica do
Trabalho, corn o objetivo de serem utilindos exclusivamente no pagamento de salarios e das
dernais verbas trabalhistas, bem como das contribuicoes sociais e FGTS decorrentes.
y1) Instruir seus empregados, no inicio da execucao contratual, quanto a obtencao das
informac8es de seus interesses junto aos Orgaos publicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigacoes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
y2) viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prOpria, aos sistemas
da Previdencia Social e da Receita Federal do Brasil, corn o objetivo de verificar se as suas
contribuicoes previdenciarias foram recolhidas, no prazo maxim° de 60 (sessenta) dias, contados
do inicio da prestacao dos servicos ou da admissao do empregado;
y3) viabilizar a emissao do cartao cidadao pela Caixa Economica Federal para todos os
empregados, no prazo maxim° de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacao dos servicos
ou da admissao do empregado;
y4-) oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtencao de extratos de
recolhirnentos de seus direitos sociais, preferencialmente pot meio eletrOnico, quando disponivel.
z) Dar ciencia aos seus empregados que forem designados para trabalhar nas dependencias da
CONTRATANTE dos termos do COdigo de Etica da CONTRATANTE.
aa) Manter, em Brasilia/DF, sede, filial ou representacao dotada de infraestrutura tecnica
adequada, corn recursos humanos qualificados, necessarios e suficientes para a prestacao dos
servicos contratados, no que se refere a prestacao de servicos ern Brasilia, no prazo ma)dm.o de
30 (trinta) dias a contar do inicio da prestacao dos servicos.
ab) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo corn
os artigos 14 e 17 a 27, do COdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia contratual ou dos pagamentos devidos
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
ac) Utili7ar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade corn as normas e determinacoes ern vigor.
ad) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,
alem de prove-los corn os Equipamentos de Protecao Individual - EPI, quando for o caso.
ae) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que
adentrarao o Orgao para a execucao do servico.
af) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrencia neste sentido, a fim de evitar desvio de fu.ncao.
9
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ag) Nao permitir a utili7acao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
conclicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utili7acao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
ah) Arcar corn o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatOrio para o atendlinento ao objeto da licitacao, exceto quando °cotter algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei no 8.666/1993.
ai) A CONTRATADA, em face de ser regida pela Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT),
devera apresentar a seguinte docurnentagao no prirneiro mes de prestacao dos servicos:
ail) relacao dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, horario do posto de
trabalho, ntimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), corn indicacao dos responsaveis tecnicos pela execucao dos servicos, quando for o caso;
ai2) Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis tecnicos pela execucao dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela
CONTRATADA;
ai3) exames medicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarao os
servicos;
ai4) Os documentos acima mencionados deverao ser apresentados para cada novo empregado
que se vincule t prestacao do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de
empregados no curso do contrato de prestacao de servicos deve ser devidamente comunicado,
corn toda a documentacao pertinente ao empregado dispensado, a semelhanca do que se exige
quando do encerramento do contrato administrativo.
aj) Quando no for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao
do contrato, ate o dia trinta do mes seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes
docurnentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certidoes que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicflio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; 5) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas —
CNDT.
ak) Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execucao contratual mediante
deposit° na conta bancaria ate o 50 dia itii1, em agencia situada na localidade ou regiao
metropolitana, em que ocorre a prestacao dos servicos, de titularidade do trabalhador, de modo a
possibilitar a conferencia do pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de
impossibilidade de cumprimento desta disposicao, a CONTRATADA devera apresentar
justificativa, a fim de que a CONTRATANTE analise sua plausibilidade e possa verificar a
realizacao do pagamento.
al) Nao permitir que o empregado designado para trabalhar ern urn turno preste seus servicos
no turno imediatamente subsequente.
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am) Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das ferias, 130 salario e rescisao
contratual dos trabalhadores da CONTRATADA, bem como de suas repercussOes trabalhistas,
fundiarias e previdenciarias, que sera° depositados pela CONTRATANTE em conta-depOsito
vinculada especifica, em nome do prestador dos servicos, bloqueada para movimentacao,
conforrne disposto no anexo VII da In.strucao Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008, os quais
somente sera° liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condicOes
estabelecidas §1°, do art. 19-A, da referida norma, cuja autorizacao permidra que a
CONTRATANTE se utilize, a seu criterio, e conform.e suas possibilidades, do direito de abrir a
conta vinculada de que trata a alinea am1 desta clausula.
am1) 0 montante dos depOsitos da conta vinculada sera igual ao somatorio dos valores das
provisOes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneracao, cuja movirnentacao dependera
de autorizacao da CONTRATANTE e sera feita exclusivamente para o pagamento das
respecdvas obrigagOes:
i)

130 (decim.o terceiro) salario;
Ferias e um terco constitucional de ferias;
Multa sobre o FGTS e contribuicao social para as rescisoes sem justa causa;

iv) Encargos sobre ferias e 13° (decimo terceiro) salad°, em conformidade com o grau de risco
de acidente de trabalho e as aliquotas de contribuicao previstas no art. 22, inciso II, da Lei no
8.212, de 1991 (Item 12 do Anexo VII da IN SLTI/MPOG n° 02/2008).
v) Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo sera° aqueles indicados no Anexo
VII da IN SLTI/MPOG n. 2/2008.
am2) 0 saldo da conta-depOsito sera remunerado pelo indice de correcao da poupanca pro rata
ale, conforrne definido em Termo de Cooperacao Tecnica firmado entre a CONTRATANTE e
instituicao financeira. Eventual alteracao da forma de correcao implicara a revisao do Termo de
Cooperacao Tecnica.
am3) Os valores referentes as provisoes men.cionadas neste Con.trato que sejam retidos por
meio da conta-depOsito, deixarao de compor o valor mensal a ser pago cliretamente a empresa
que vier a prestar os servicos.
am4) Em caso de cobranca de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizacao da contadepOsito, os recursos atinentes a essas despesas serao debitados dos valores depositados.
am5) A CONTRATADA podera solicitar a autorizacao da CONTRATANTE para utili7ar os
valores da conta-deposito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens
acima ou de eventuais indenizacOes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagOes
ocorridas durante a vigencia do Con.trato.
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i) Na situacao do subitem acima, a CONTRATADA devera apresentar os docurnentos
comprobatorios da ocorrencia das obrigagoes trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento. Somente alp& a confirmacao da ocorrencia da situagio pela CONTRATANTE
sera expeclida a autorizacao para a movimentacao dos recursos creditados na conta-depOsito
vinculada, que sera encaminhada a Instituicao Financeira no prazo tna)dmo de 5 (cinco) dias
Uteis, a contar da data da apresentacao dos documentos comprobatOrios pela
CONTRATADA.
ii) A autorizacao de movimentacao devera especificar que se destina exclusivamente para o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizacao trabalhista aos trabalhadores
favorecidos.
iii)
A empresa devera apresentar ao Orgao ou enddade CONTRATANTE, no prazo
maxim.o de 3 (tres) dias Uteis, contados da movimentacao, o comprovante das transferencias
bancarias realizadas para a quitacao das obrigacoes trabalhistas.
am6) 0 saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depOsito sera liberado a
respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da
categoria correspondente aos servicos contratados, apOs a comprovacao da quitacao de todos os
encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servico contratado.
an) Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprinaento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados
disposicao da CONTRATANTE.
ao) Sujeitar-se a retencao da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (urn)
mes de servicos, por ocasiao do encerramento da prestacao dos servicos contratados, podendo a
CONTRATANTE uti1i7a-los para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da nao comprovacao (1) do pagamento das respectivas verbas rescisOrias ou (2) da
realocacao dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servicos, nos termos do art. 35,
paragrafo Unico da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 02/2008.
CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
Compete a CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993.
b) Proporcionar a CONTRATADA todas as facilidades para o perfeito fornecirnento do objeto
licitado, disponibilizando prontamente todos os docurnentos necessarios a execucao dos servicos.
c) Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando ern registro prOprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providencias cabiveis.
d) Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, al:6s realizar rigorosa conferencia das
caracteristicas dos servicos.
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e) Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/ fatura fornecida— ;
CONTRATADA, em conformidade coin o art. 36, 5 8°, da IN SLTI/MP n° 02/2008.
f) Comunicar aos orgaos interessados (Receita Federal, INSS, DRT, dentre outros), quaisquer
irregularidades quanto ao recolhimento de taxas ou tributos devidos pela CONTRATADA.
g) Efetuar o pagamento no preco e condicoes pactuadas.
h) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no curs° da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.
i) Nao permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto ern caso
de comprovada necessidade de servico, formalmente justificada pela autoridade da
CONTRATANTE, desde que observ-ado o limite da legislacao trabalhista.
j) No praticar atos de ingerencia na administracao da CONTRATADA, tais como:
j1) exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendirnento direto, tais como nos servicos de recepcao e apoio ao usuario;
j2) direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar na CONTRATADA;
j3) promover ou aceitar o desvio de funcoes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacao destes em atividades clistintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em relacao
funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
j4) considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do prOprio
Orgao ou entidade respon.savel pela contratacao, especialmente para efeito de concessio de diarias
e passagens.
k) Analisar os termos de rescisao dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestacao
dos servicos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogivel por igual period°, apOs a extincao ou
rescisao do contrato, nos term.os do art. 34, §5°, d, I e §8° da IN SLTI/MPOG n° 02/2008.
CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO
Pela prestacao dos servicos a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor mensal de
72.837,40 (setenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos),
representando R$ 874.048,80 (oitocentos e setenta e quatro mil, quarenta e oito reais e
oitenta centavos) para 12 (doze) meses, conforme demonstrativo abaixo:
CARGO
Recepcionista
Tecnico ern secretariado
Assistente administrativo
Auxiliar adrninistrativo
Valor total para 12 meses

QTDE
02
02
12
04
20

SALARIO
1.405,85
1.626,00
1.500,00
984,14

VALOR DO POSTO
TOTAL
UNIT.
88.233,12
7.352,76
8.155,32
97.863,84
550.765,44
45.897,12
137.186,40
11.432,20
874.048,80
72.837,40
42i
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Paragrafo primeiro - Nos valores acima estao incluldas todas as despesas diretas e indiretas,
inclusive tributos, en.cargos sociais, trabalhistas, comerciais, seguros e outras necessarias ao
cumprimento integral do objeto contratado.
Paragrafo segundo - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu criterio, utilizar ou nao
a totalidade das verbas previstas.
Paragrafo terceiro — 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos a CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.
CLA.USULA OITAVA — DO PAGAMENTO
0 pagamento dos servicos sera efetuado mensalmente, ate o 50 (decimo) dia iti1 apOs a
apresentacao da nota fiscal/fatura relativa a prestacao dos servicos do mes anterior, depois de
cumpridas as formalidades legais.
Paragrafo primeiro - 0 pagamento dos salarios dos empregados nao esta condicionado ao
recebimento da nota fiscal/fatura e devera ser efetivado ate o 50 (quinto) dia ittil do mes posterior
ao da prestacao dos servicos.
ParAgrafo segundo - As faltas ao servico, apontadas pelo Gestor/Fiscal do Contrato, desde que
a CONTRATADA nao tenha promovido as devidas substituicaes, serao descontadas, sem
prejiii7o da aplicagao das sangoes previstas neste Con.trato.
Paragrafo terceiro - A CONTRATADA devera apresentar a respectiva nota fiscal/fatura
juntamente corn os documentos inerentes a sua regularidade juridica e fiscal, em especial corn a
Certidao de Regularidade corn a Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, esta em
substituicao as duas atimas, do FGTS, INSS e da Divida Ativa da Uniao.
Paragrafo quarto - 0 pagamento sera creditado ern conta corrente, pot meio de ordem bancaria
a favor da instituicao bancaria indicada na nota fiscal/fatura, devendo para isso ficar explicit° o
nome do banco, agencia, localidade e niimero da conta corrente em que devera ser efetivado o
credit°.
Paragrafo quinto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo
adirnplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacao da seguinte formula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos MoratOrios;
VP = Valor da parcela a set paga;
N =, Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
I = Indice de compensacdo fmanceira = 0,00016438, assim apurado:
(TX 100)
1 —
365
TX = Porcentual da taxa alma/ = 6%
(6 ÷ 100)
=
365
1 = 0,00016438
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Paragrafo sexto - A CONTRATANTE podera reter os valores relativos aos encargos
trabalhistas, bem como descontar do pagamento os valores relativos as multas aplicadas.
Paragrafo skim° - Eventual situacao de irregularidade fiscal da CONTRATADA nao impede o
pagamento, se o servico tiver sido prestado e atestado. Tal hipOtese ensejara, entretanto, a adocao
das providencias inerentes ao sancionamento da CONTRATADA e rescisao contratual.
Paragrafo oitavo - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.
Paragrafo nono - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
Paragrafo decimo - 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo
Gestor/Fiscal do Contrato, condicionado este ato verificacao da conformidade da nota
fiscal/fatura apresentada em relacao aos servicos efetivamente prestados.
Paragrafo decimo prirneiro - Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/fatura ou dos
documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, como por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento
alp& a comprovacao da
regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a CONTRATANTE.
Paragrafo decimo segundo - Nos termos do artigo 36, 5 6°, da Instrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 02/2008, sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejiti7o das sancoes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:
a) no produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou no as executou corn a qualidade minima
exigida;
c) deixou de utili7ar os recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utili7ou-os
corn qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Paragrafo decimo terceiro - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverao ser efetuados
no prazo de ate 5 (cinco) dias itteis, contados da data da apresentacao da nota fiscal/fatura, nos
termos do art. 50, § 3°, da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo &chino quarto - A apresentacao da nota fiscal/fatura devera ocorrer no prazo de
ate 02 (dois) dias üteis, contado da data final do periodo de adirnplemento da parcela da
contratacao a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados
no 51° do art. 36 da IN/SLTI n° 02/2008.
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Paragrafo decimo quinto - Caso se constate o descumprimento de obrigacoes trabalhistas ou
de manutencao das condicoes exigidas para habilitacao podera ser concedido urn prazo para que
a CONTRATADA regularize suas obrigacoes, quando nao se idendficar ma-fe ou a incapacidade
de corrigir a situacao.
Paragrafo decimo sexto - Nao sendo regularizada a situacao da CONTRATADA no prazo
concedido, ou nos casos ern que identificada ma-fe, se nao for possivel a realizacao desses
pagamentos pela prOpria CONTRATANTE, os valores retidos cautelarmente serao depositados
junto a Justica do Trabalho, corn o objetivo de serem utili7ados exclusivamente no pagamento de
salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuicoes sociais e FGTS
decorrentes.
Paragrafo decimo setimo - Sera considerada data do pagamento o dia ern que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.
Paragrafo decimo oitavo - Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada
consulta ao SICAF para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas no edital.
Paragrafo decimo nono - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
CONTRATADA, sera providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a criterio da CONTRATANTE.
Paragrafo vigesimo - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente,
a CONTRATANTE devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacio da regularidade
fiscal quanto a inadimplencia da CONTRATADA, bem como quanto a existencia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus creditos.
Paragrafo vigesimo primeiro - Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar
as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
Paragrafo vigesimo segundo - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao
realizados norrnalmente, ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.
Paragrafo vigesimo terceiro - Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou
outro interesse palico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da CONTRATANTE, nao sera rescindido o contrato caso a
CONTRATADA esteja inadirnplente no SICAF.
CLAUSULA NONA— DA D0TAcA0 OftcA.MENTARIA
As despesas decorrentes da contratacao correrao a conta dos recursos constantes do Plano de
Gestic) Administrativa - PGA da CONTRATANTE.
Paragrafo tithe° - A despesa dos exercicios subsequentes correra a conta da dotacao
orcamentaria consignada para essa atividade no respectivo exercicio.
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CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA, de acordo corn o disposto no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, devera prestar
garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigacoes assumidas, ern uma das modalidades a
seguir, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, cujo comprovante devera set
entregue a CONTRATANTE apOs a assinatura do contrato, no prazo de ate 10 (dez) dias apOs
set notificada:
a) Cauca° ern dinheiro ou titulos da divida palica;
b) Seguro — garantia;
c) Fianca bancaria.
Paragrafo prirneiro - No caso de caucao ern dinheiro, o deposit° devera set efetuado ern conta
a set indicada pela CONTRATANTE.
Paragrafo segundo - Caso a opcao seja por utili7ar titulo da divida publica como garantia, este
devera conter valor de mercado correspondente ao valor garantido e set reconhecido pelo
Govern° Federal, constando entre aqueles previstos em legislacao especifica. Alem disso, devera
estar devidamente escriturado ern sistema centralizado de liquidacao e custOdia, nos terrnos do
art. 61 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE
recusar o titulo ofertado, caso verifique a ausencia desses requisitos.
Paragrafo terceiro - A garantia devera ter validade de, no minim°, 15 (quinze) meses, a contar
da data de assinatura do contrato, sendo renovada, tempestivamente, quando houver prorrogacao
contratual e complementada no caso de acrescimo previsto no art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93.
Paragrafo quarto - No caso de garantia na modalidade de carta de fianca devera constar no seu
teor expressa renuncia pelo fiador aos beneficios do art. 827 do COdigo Civil.
Paragrafo quinto - A CONTRATANTE fica autorizada a udlizar a garantia para corrigir
imperfeicoes na execucao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acao ou
omissao da CONTRATADA, ou de seu preposto, ou, ainda, para sadsfazer qualquer obrigacao
resultante ou decorrente de suas acoes ou omissOes.
Paragrafo sexto - A autorizacao contida no subitem anterior é extensiva aos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.
Paragrafo setimo - Se o valor da garantia for uti1i7ado, total ou parcialrnente pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera proceder a respecdva reposicao no prazo de tres
dias iiteis, contados da data em que dyer sido notificada.
Paragrafo oitavo - A CONTRATADA tera sua garantia liberada ou restituida apOs o
cumprirnento integral de todas as obrigacoes contratuais assumidas.
Paragrafo nono - A garantia somente sera liberada mediante a comprovacao de que a
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisOrias trabalhistas decorrentes da contratacao, e que
caso esse pagamento nao ocorra ate o fim do segundo mes apOs o encerramento da vigencia
contratual, a garantia sera utili7ada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela
CONTRATANTE, conforme estabelecido no artigo 19-A do inciso IV da IN/SLTI n° 02/2008.
Paragrafo decimo - A inobservan.cia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do contrato pot dia de atraso,
observado o maxim() de 2% (dois por cento).
,
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Paragrafo decimo primeiro - 0 atraso superior a 29 (vinte e nove) dias autoriza a
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato por descumprirnento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispoem os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666/1993;
Paragrafo decimo segundo - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:
a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigae6es nele previstas;
b) prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execueao do contrato;
c) multas moratOrias e punitivas aplicadas pela CONTRATAN1E a CONTRATADA.
Paragrafo decimo terceiro - A CONTRATAN LE nao executara a garantia na ocorrencia de
uma ou mais das seguintes hipoteses:
a)

caso fortuito ou forea major;

b) alteraeao, sem previa anuencia da seguradora, das obrigaeoes contratuais;
c) descumprimento das obrigaeoes pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
CONTRATANTE;
d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores/empregados da CONTRATANTE.
Paragrafo decimo quarto - Seth considerada extinta a garantia:
a) corn a devolueao da apOlice, carta fianea ou autorizacao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaraeao da CONTRATAN1E,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) apOs o termino da vigencia do contrato, caso a CONTRATANTE
nao comunique a ocorrencia de sinistros.
CLA.USULA DECIMA PRIMEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAc A.0
0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificaeao da
conformidade da prestacao dos servieos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666/1993 e do art. 6° do Decreto n° 2.271/1997.
Paragrafo primeiro - 0 Gestor/Fiscal do Contrato devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servieos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para corrigir ou aplicar
sancoes quando verificar urn vies continuo de desconformidade da prestacao do servieo
qualidade exigida, no tocante de suas atribuieeies.
Paragrafo segundo - A execueao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuraedo dos seguintes aspectos:
a) Os resultados alcaneados em relaeao aos servicos, corn a verificaeao dos prazos de execuedo e
da qualidade demandada.
b) Os recursos humanos empregados, em funcao da quantidade e disponibilidade exigidas.
c) A adequacao dos servieos prestados a rotina de execuedo estabelecida.
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d) Verificacao do cumprirnento das dem.ais obrigacoes decorrentes do contrato.
e) Consulta a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.
Paragrafo terceiro - A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros pot qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de
imperfeicoes tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrencia desta, nao implica ern corresponsabilidade da CONTRATANTE.
Paragrafo quarto - A Assistencia da fiscalizacao da CONTRATANTE de nenhum modo
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestacao dos servicos a serem
executados.
Paragrafo quinto - 0 Gestor/Fiscal do Contrato devera exigir a apresentacao dos documentos
relacionados abaixo para conferencia e posterior ateste, que deverao ser apresentados juntamente
corn a nota fiscal/fatura:
Paragrafo sexto - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigacOes fiscais,
trabalhistas e previdenciarias, a CONTRATADA devera entregar ao Gestor/Fiscal do Contrato a
docum.entacao a seguir relacionada:
I - Documentacao obrigatOria para o inicio e o termino da execucao conttatual, ou em caso de
adrnissao/demissao de novos empregados, a ser entregue ate 1 (um) dia tidl antes do inicio dos
trabalhos:
a) relacao nominal dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, horario do
posto de trabalho, RG e CPF.
a.1) Em nenhuma hipOtese sera permitido o acesso as dependencias da CONTRATANTE de
funcionarios nao inclusos na relacao;
a.2)

Qualquer alteracao na relacao devera ser imediatamente cornunicada a fiscalizacao.

II - Mensalmente, acompanhando a nota fiscal/fatura referente ao servico prestado, cOpias
autenticadas em cartOrio ou cOpias simples acompanhadas de originais, dos seguintes
documentos validos e atuais:
a) Certidao Negadva de Debito da Previdencia Social — CND;
b) Certidao de Regularidade do FGTS-CRF;
c) Certidao Conjunta Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais e Divida Adva da
Uniao;
d) Certidao Negativa de Debitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA;
e) Certidao Negadva de Debitos Trabalhistas;
f) Extratos de informacOes previdenciarias e de depOsitos do Fundo de Garanda e Tempo de
Servico — FGTS de seus empregados do mes anterior ao naes de referencia da nota fiscal, bem
como quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade trabalhista e fiscal da
CONTRATADA;
g) Copia da folha de pagamento analitica do mes anterior ao mes de referencia da nota fiscal,
em que conste como tomador a CONTRATANTE;
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h) Copia dos contracheques assinados pelos empregados do mes anterior ao mes de referencia
da nota fiscal ou ainda dos respectivos comprovantes de depOsitos bancarios;
i) Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, auxilio-alim.entacao)
do mes anterior ao mes de referencia da nota fiscal, assirn como de outros a que estiver obrigada
pot forca de lei ou de convencao ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mes da
prestacao dos servicos e de qualquer empregado;
j) Comprovantes de realizacao de eventuais cursos de treinamento e reciclagem previstos em
lei;
k) Outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da CONTRATADA.
1) COpias autenticadas em cartOrio ou copias simples acompanhadas dos originais da CTPS dos
empregados admitidos para a execucao dos servicos, devidamente assinadas, e dos exames
medicos adrnissionais dos empregados da CONTRATADA, comprovagao que tambem devera
ser feita quando da admissao de novo empregado.

11.1 - Os documentos relacionados nas alineas de "a", "b", "c" e "d", inciso II, paragrafo sexto
desta clausula, poderao ser subsdruidos, total ou parcialrnente, por extrato valid° e atualizado do
SICAF.
III - Ate 10 (dez) dias apos o Ultimo mes de prestacao dos servicos (extincao ou rescisao do
contrato), ou alp& a demissao de empregado, apresentar a documentacao adicional abaixo
relacionada, acompanhada de copias autenticadas ern carton° ou de copias simples
acompanhadas de originais:
a) Termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico,
devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;
b) Guias de recolhirnento da contribuicao previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisoes
contratuais;
c) Extratos dos depOsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado demitido;
d) Exames medicos demissionais.
Paragrafo setimo - 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria
para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato, bem como devera
promover o registro das ocortencias verificadas, adotando as providencias necessarias ao fiel
cumprirnento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §5 1° e 2° do art. 67 da Lei no
8.666/1993.
Paragrafo oitavo - 0 descumprlinento total ou parcial das demais obrigacoes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicacao de sancoes
administradvas, previstas neste Contrato e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo nono - As disposicoes previstas neste topic() no excluem o disposto no Anexo IV
(Guia de Fiscalizacao dos Contratos de Terceirizacao) da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n°
02/2008, aplicavel no que for pertinente a contratacao.
Paragrafo decimo - 0 Contrato 56 sera considerado integralmente cumprido al:6s a
comprovaca."o, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigacOes trabalhistas, sociais e
previdenciarias referentes a mao de obra alocada ern sua execucao, inclusive quanto as verbas
rescisOrias.
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Paragrafo dechno primeiro - Por ocasiao do encerramento da prestacao dos servicos ou em
razao da dispensa de empregado vinculado a execucao contratual, a CONTRATADA devera
entregar no prazo de 15 (quinze) dias a seguinte documentacao pertinente a cada trabalhador: a)
termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico,
devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria; b) guias de recolhirnento
da contribuicao previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisOes contratuais; c) extratos dos
depOsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
d) exames medicos demissionais dos empregados dispensados.
Paragrafo decimo segundo - Os documentos necessarios a comprovacao do cumpiimento das
obrigacoes sociais, trabalhistas e previdenciarias poderao ser apresentados ern original ou por
qualquer processo de cOpia autenticada por cartOrio competente ou por servidor/empregado da
CONTRATANTE.
CIAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANcOES
ADMINISTRATIVAS
Pela inexecucao total ou parcial do contrato a CONTRATANTE podera, garantida a previa
defesa, aplicar a CONTRATADA, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes
sancoes:
a)

advertencia por escrito, quando pradcar irregularidades de pequena monta.

b) multa
b1) compensatOria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor global do
contrato, pela recusa em assina-lo, no prazo maxim° de 05 (cinco) dias üteis, apOs regularmente
convocada, sem prejuizo da aplicacao de outtas sancoes previstas no Edital;
b2) compensatOria no percentual de 2% (dois por cento) do valor da fatura correspondente ao
me's em que foi constatada a falta;
b3) moratoria no percentual correspondente a 0,10% (dez centesimos por cento), calculada
sobre o valor total do contrato, pot dia de inadimplencia, ate o lirnite maxim° de 2% (dois por
cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, apOs o qual podera haver a rescisao do contrato;
b4) moratoria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor total da
contratacao, pela inadimplencia alem do prazo acima, o que podera ensejar a rescisao do
Contrato;
b5) moratoria no percentual de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia, ate o limite maxim°
de 2% (dois por cento), o que podera ensejar a rescisao do Contrato.
c)
Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impediment° de contratar corn a
CONTRATANTE, por prazo no superior a 2 (dois) anos.
d)
Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao Pdblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sancao aplicada coin base na alinea anterior.
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Paragrafo primeiro - Se a rnulta aplicada for superior ao valor remanescente da garanda
prestada, alem da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada da
nota fiscal e dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada na
forma da lei.
Paragrafo segundo - As sancoes previstas nas alineas "a", "c" e "d" do caput poderao ser
aplicadas juntamente corn as descritas no subitem "b", facultada a defesa previa do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
Paragrafo terceiro - A sancao estabelecida na alinea "d" do caput observara a Politica de
Alcadas da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respectivo process°, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicacao.
Paragrafo quarto - A multa devera ser recolhida no prazo maxim° de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela CONTRATANTE.
Paragrafo quinto - No caso de aplicacao das sancoes, assim sao deftnidas as possiveis faltas
cometidas pela CONTRATADA:
a) FALTAS LEVES: Puniveis corn a aplicacao da penalidade de advertencia e rnultas,
caracterizando-se pela inexecucao parcial de deveres de pequena monta, assim entendidas como
aquelas que nao acarretam prejuizos relevantes aos servicos da CONTRATANTE e a despeito
delas, a regular prestagao dos servicos nao fica inviabilizada.
b) FALTAS GRAVES: Puniveis corn a aplicacao das penalidades de advertencia e rnultas,
caracterizando-se pela inexecucao parcial ou total das obrigacOes que acarretam prejuizos aos
servicos da CONTRATANTE, inviabilizando total ou parcialrnente a execucao do Contrato,
notadamente ern decorrencia de conduta culposa da CONTRATADA.
c) FALTAS GRAVISSIMAS: Puniveis corn a aplicacao das penalidades de multas e
impediment° de licitar e contratar corn a CONTRATANTE, pelo prazo de ate 02 (dois) anos, e
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica, caracterizandose pela inexecucao parcial ou total das obrigacoes que acarretam prejuizos relevantes aos servicos
da CONTRATANTE, inviabili7ando a execucao do contrato ern decorrencia de conduta culposa
ou dolosa da CONTRATADA.
Paragrafo sexto - A caracterizada como falta gravissima, compreendida como falha na execucao
do contrato, o nao recolhirnento do FGTS dos empregados e das contribuicOes sociais
previdenciarias, bem como o nao pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio
alirnentaca.o, que podera dar ensejo a rescisao do contrato, sem prejlii7o da aplicaca.o das sancoes
cabiveis.
Paragrafo skim° - Ao longo do period° contratual, o actimulo de condutas faltosas cometidas
de forma reiterada, de mesma classificacao ou nao, bern como as reincidencias, ensejara a
aplicacao pela CONTRATANTE de penalidades relacionadas as faltas de maior gravidade.
Paragrafo oitavo - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso da
aplicacao da penalidade descrita na alinea "d" do subitem do paragrafo prirneiro a licitante devera
ser descredenciada por igual period°, sem prejuizo das rnultas previstas no Edital e das dernais
cominacoes legais.
Paragrafo nono - As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, nos termos do paragrafo segundo, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.
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Paragrafo decimo - Ern qualquer hipOtese de aplicacao de sancoes sera assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
Paragrafo decimo primeiro - As sancoes previstas alineas "c" e "d" caput poderao tambem set
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao do presente contrato:
a) Tenham sofrido condenacao definitiva pot praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
b) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao.
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em
virtude de atos ilicitos praticados.
Paragrafo decimo segundo - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
process° administrativo que assegurara o contraditOrio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o proceclimento previsto na Lei n° 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei n°
9.784/1999.
Paragrafo decimo terceiro - A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara ern
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.
CIAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA REPACTUA0.0
Sera admitida, pot solicitacao da CONTRATADA, a repactuacao dos precos dos servicos, desde
que seja observado o interregno minim° de 01 (um) ano, e demonstrada de forma analitica a
variacao dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, de acordo corn o
artigo 5° do Decreto no 2.271/1997, e coin os disposidvos aplicaveis da Instrucao Norrnativa
SLTI/MPOG no 2/2008.
Paragrafo primeiro - A repactuacao podera ser dividida ern tantas parcelas quantas forem
necessarias, em respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos precos da contratacao,
podendo set realizada em momentos distintos para discutir a variacao de custos que tenham sua
anualidade resultante ern datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao-de-obra e
os custos decorrentes dos insumos necessatios a execucao dos servicos.
Paragrafo segundo - A repactuacao nao podera alterar o equilibrio economico-financeiro
original do contrato.
Paragrafo terceiro - E vedada a inclusao, por ocasiao da repactuacao, de beneficios nao
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatOrios pot forca de instrumento
legal, sentenca norm.ativa, acordo coletivo ou convencao coletiva.
Paragrafo quarto - 0 aumento dos custos da mao-de-obra decorrente de novo acordo, dissidio
ou convencao coletiva devera set integralmente repassado ao preco repactuado, exceto na
hipOtese descrita no paragrafo abaixo.
Paragrafo quinto - A CONTRATANTE nao se vincula as clisposicoes contidas em Acordos e
Convencoes Coledvas que nao tratem de materia trabalhista, tais como as que estabelegam
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
Paragrafo sexto - 0 interregno minim° de 1 (um) ano sera contado:
I - Para a prirneira repactuacao:
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a) Para os custos relativos a mao-de-obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a
partir da data da vigencia dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convencao coletiva de
trabalho, vigente a epoca da apresentacao da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;
b) Para os custos sujeitos a variacao de precos do mercado: a partir da data limite constante do
Edital para a apresentacao das propostas;
c) Para os custos sujeitos a fixacao de precos por Orgaos governamentais, tais como os reladvos
ao transporte palico: a partir da data do orcamento a que a proposta se referir.
II - Para as repactuacoes subsequentes a prirneira: a partir da data do fato gerador que deu ensejo
a Ultima repactuacao ocorrida ou preclusa.
Paragrafo setimo - 0 prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuacao encerra-se na data
da prorrogacao contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convencao coletiva que fixar
os novos custos de mao-de-obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do
encerramento da vigencia do contrato, caso nao haja prorrogacao.
Paragrafo oitavo - Caso a CONTRATADA nao solicite a repactuacao tempestivamente, dentro
do prazo acima fixado, ocorrera a preclusao do direito.
Paragrafo nono - Se a vigencia do contrato dyer sido prorrogada, nova repactuacao so podera
ser pleiteada apOs o decurso de novo interregno minim° de 1 (um) ano, contado na forma
prevista neste Edital.
Paragrafo decimo - Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda nao tenha sido registrado o
novo acordo, olissidio ou convencao coletiva da categoria, a CONTRATADA devera solicitar a
insercao de clausula no termo adidvo de prorrogacao que resguarde o direito futuro
repactuacao, a ser exercido tao logo clisponha daquele instrum.ento devidamente registrado, sob
pena de preclusao.
Paragrafo decimo primeiro - Ao solicitar a repactuacao, a CONTRATADA efetuara a
comprovacao da variacao dos custos dos servicos da seguinte forma:
Paragrafo decimo segundo - Quando a repactuacao se referir aos custos da mio de obra:
apresentacao do novo acordo, dissidio ou convencao coletiva da categoria profissional abrangida
pelo contrato, acompanhado da demonstracao analitica da variacao dos custos.
Paragrafo decimo terceiro - Quando a repactuacao se referir aos demais custos: planilha de
custos e formacao de precos que comprove o aumento dos precos de mercado dos itens
abrangidos, considerando-se:
a) Os precos pradcados no mercado ou em outros contratos da Administracao Pdblica.
b) As pardcularidades do contrato em vigencia.
c) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas palicas ou
outros equivalentes.
Paragrafo decimo quarto -A CONTRATANTE podera realizar diligências para conferir a
variacao de custos alegada pela CONTRATADA.
Paragrafo decimo quinto - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacoes terao
suas vigencias iniciadas observando-se o seguinte:
a) A partir da ocorrencia do fato gerador que deu causa a repactuacao.
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b) Ern data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao das proximas repactuacOes futuras.
c) Ern data anterior a ocorrencia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuacao envolver
revisao do custo de mao de obra em que o prOprio fato gerador, na forma de acordo, dissidio ou
convencao coletiva, ou sentenca normadva, contemplar data de vigencia retroativa, podendo esta
set considerada para efeito de compensacao do pagamento devido, assirn como para a contagem
da anualidade ern repactuacoes futuras.
Paragrafo decimo sexto - Os efeitos ftnanceiros da repactuacao ficarao restritos exclusivamente
aos itens que a motivaram, e apenas ern relacao a diferenca porventura existente.
Paragrafo decimo skim° - A decisao sobre o pedido de repactuacao devera ocorrer no prazo
ma)dmo de sessenta dias, contados a partir da solicitacao e da entrega dos comprovantes de
variacao dos custos.
Paragrafo decimo oitavo - 0 prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a
CONTRATADA nao cumprir os atos ou apresentar a docurnentacao solicitada pela
CONTRATANTE para a comprovacao da variacao dos custos.
Paragrafo decimo nono - As repactuacOes sera° forrnalizadas por meio de apostilarnento,
exceto quando coincidirern corn a prorrogacao contratual, caso em que deverao ser formalizadas
pot aditamento ao contrato.
Paragrafo vigesimo - A concessao de repactuacao observara as disposicoes da legislacao
vigente, ern especial da Lei n° 8.666/1993, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 02/2008 e
03/2009 e dos AcOrdaos tic's 1.563/2004 e 1.827/2008, ambos do Plenario do TCU.
Paragrafo vigesimo primeiro - Os componentes de custos apresentados em planilhas, por
ocasiao da abertura da licitacao, serao referencias para a analise da repactuacao, nao sendo
admitida a inclusao de qualquer elemento de custo que nao esteja previsto nos componentes
apresentados inicialmente, salvo os decorrentes de obrigacoes legais criadas posteriormente a
assinatura do contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISA.' 0 CONTRATUAL
I - A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, corn as consequencias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
Constituem motivo para rescisao deste Contrato:
a) o nao cumprirnento de clausulas contratuais, especificacoes ou prazos;
b) o cumprirnento irregular de clausulas contratuais, especificacoes e prazos;
c) a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusao do servico no prazo estipulado.
d) o atraso injustificado no infcio do servico;
e)

a paralisacao do servico, sem justa causa e previa comunicacao a CONTRATANTE;

f) a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, nao admiddas neste Contrato;
o desatendirnento das deterrninacoes regulates emanadas da autotidade designada pata
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;
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h) o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 di"
Lei n.° 8.666/1993;
i)

a decretacao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil;

j)

a dissolucao da CONTRATADA;

k) alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execucao deste Contrato;
1) razoes de interesse palico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estao subordinados a
CONTRATANTE e exaradas no process° administradvo a que se refere este Contrato;
m) a supressao, por parte da CONTRATANTE, de servicos, acarretando modificacao do valor
inicial deste Contrato alern do limite permitido no 5 1° do art. 65 da Lei n.° 8.666/1993, salvo as
supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, 5 2° do
art. 65 da referida Lei;
n) a suspensao de sua execucao, por ordern escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calatnidade palica, grave perturbacao da ordern
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizacoes pelas sucessivas e
contratualmente imprevista desmobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacoes assumidas ate que seja normalizada a situacao;
o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de servico já executado, salvo em caso de calamidade pdblica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacoes ate que seja norma1i7ada a situacao;
p) a nao liberacao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao de
servico, nos prazos contratuais;
q) a ocorrencia de caso fortuito ou de forca major, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao deste Contrato;
r) contratacao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme deterrnina o Inciso XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/1993;
s) os casos de rescisio contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditOrio e a ampla defesa.
II - A rescisao deste Contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nas
letras "a" a "1" e "q" do item I;
b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no process° da licitacao, desde que
haja conveniencia para a CONTRATANTE; e
c) judicial, nos termos da legislacao.
Paragrafo primeiro - A rescisao adrninistrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao
escrita e fundamentada da autoridade competente.
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Paragrafo segundo - Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "1" a "q" desta clausula,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolucao de garantia; e
b) pagamentos devidos pela execucao deste Contrato ate a data da rescisao.
Paragrafo terceiro - A rescisao pot descumprimento das clausulas contratuais acarretara a
execucao dos valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos
decorrentes deste Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das
sanc5es previstas neste instrumento.
Paragrafo quarto - 0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
a) Do balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Da relacao dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Das Indenizacoes e multas.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAgOES
Eventuais alteracoes contratuais reger-se-.o pela disciplina do att. 65 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo primeiro - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.
Paragrafo segundo - As supressoes decorrentes de comum acordo entre as partes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS VEDAgOES
vedado a CONTRATADA:
I - Caucionar ou utili7ar este instrumento para qualquer operacao ftnanceira;
II - Interromper a execucao do objeto contratu.al sob alegacao de inadirnplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes conddas na
Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariam.ente, segundo as disposig5es contidas na Lei n° 8.078/1990 — COdigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAgA.' 0
Incumbira a CONTRATANTE a publicacao do extrato deste Contrato no Diario Oficial da
Uniao, conforme dispoe a legislacao vigente.
CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO
Fica eleito o Foro do Distrito Federal, corn a exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questoes oriundas do presente Contrato.
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Kubfica

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apOs lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente contrato ern 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito, na
presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Brasilia, 01 de marco de 2016.

Pela CONTRATADA
ardo Pena
sidente
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